Předvánoční

čas

v Mateřské škole Ostrá

Prosinec, měsíc, kdy zrajou hvězdy zlatý, je asi nejoblíbenějším
měsícem v naší školce. Je to čas adventní, plný společného očekávání,
těšení se a odkrývání tajemství.
Jak se již stalo milou tradicí, předvánoční čas opět po roce rozezněl naši
školku lidovými koledami a provoněl vzduch vůní právě upečených
medových perníčků.
Při společných chvílích v ranním kruhu jsme si povídali o původu
Vánoc, o předvánočních, vánočních zvycích a o svatých, které si v
průběhu celého vánočního měsíce připomínáme. Každé pondělí jsme si
zapálili svíčku na školkovém adventním věnci a pod zavřenými víčky
si snili svá tajná přání.
I letos nechybělo čtení o Andělech na vánoční pouti. Společně jsme po
roce zaťukali na nebeskou bránu a vstoupili do Obláčkové ulice, kde ve
svých domečcích přebývá 24 láskyplných andělů, se kterými jsme
procestovali adventní čas. Vždy v prosinci se každý den vydá jeden
anděl na zem k lidem, aby splnil svůj zvláštní úkol a hlavně proto, aby
jim byl v předvánočním čase po boku jako podpora a ochrana. Jeden
anděl urovnává spory mezi lidmi, jiný zase pomáhá hudebníkům, aby
hráli tak krásně jako nikdy předtím. Další andělé přinášejí útěchu nebo
zachraňují lidi v nouzi. Teprve až když jsou splněny všechny jejich
úkoly, může se všech 24 andělů na Štědrý večer sejít a společně si
zazpívat. Jistě i letos jim ten chór krásně zněl!

Vždy ráno jsme si navíc mohli rozbalit adventní sáček, který nám každý
anděl při své pouti ve školce zanechal!!! Moc děkujeme.
Ve středu 1. prosince jsme po nekonečně dlouhém čase zase vyrazili do
divadla. Tentokrát jsme do Divadla v Horních Počernicích přijeli na
pohádku Dva sněhuláci o Vánocích. U chaloupky na kraji lesa se
jednoho dne objevili dva sněhuláci. A protože se jim chaloupka líbila,
bylo v ní čisto, voněla z ní čerstvě upečená vánočka a vanilkový
rohlíček. A tak se sněhuláci rozhodli, že ji budou hlídat a že ozdobí i
jejího plotu. Jenže na pěknou chaloupku si dělal zálusk i zlobivý čertík,
který by rád chaloupce zkazil Vánoce. A tak vymýšlel různé neplechy schoval vánočku, co se chladila na okně, chtěl zničit vánoční stromeček,
ucpat komín, aby kamna špatně pekla....no samé záludné čertoviny.
Naši sněhuláci to ale nechtěli dovolit, takové zkažené Vánoce, a
rozhodli se chaloupku bránit. Čertík se nestačil divit, že mu jeho
neplechy stále nevychází, a nakonec odešel s nepořízenou. To bylo
radosti – Vánoce byly zachráněny. A jako odměnu za záchranu
šťastných Vánoc dostali sněhuláci od pantáty z chaloupky velkou
odměnu.
A nastal pátek 3. prosince!!!!! Jestli si myslíte, že to byl pátek jako
každý jiný, tak to se tedy ale hodně mýlíte :-) Na celé dopoledne se naše
školka proměnila v oficiální nebeské peklo, kde se to hemžilo malými
čertíky a andílky. Čertíci vymýšleli samé čertoviny a sváděli k neřestem
i andílky. Těžko se jim odolávalo!

Snad každý netrpělivě vyhlížel, jestli se za okny objeví červená pentle,
po které, dle pradávné tradice, se spustí z nebeské výše na zem svatý
Mikuláš. Jedno, druhé, třetí podívání...velké napětí! Pravda, chvíli mu
to trvalo, ale nakonec se objevil i s nůší plnou dobrot, které dětem
přinesl. V knize dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš
bedlivě střeží, se i letos přece jen nějaké ty hříšné zápisy objevily. A tak
hříšníci horlivě slibovali, že se polepší a svůj vážně myšlený slib
potvrdili podáním si ruky s čertem. I tak ale bohatá nadílka nakonec
nikoho neminula.

Nezapomněli jsme ani na nadílkovou obchůzku. Na Obecní úřad
v Ostré a do prodejny Botanicus jsme se došli zeptat, zda i tam byli
všichni hodní a nezlobili. Všude byli prý celý rok moc a moc hodní,
vůbec nezlobili!!! A víte co? Budeme jim to věřit :-) Na cestu nás ještě
všude obdarovali dobrotami do nůše a dostali jsme výborný čaj na
zahřátí. Moc a moc děkujeme!

Další naše adventní putování vedlo na Zámek v Brandýse nad Labem.
V prostorách náhodně objeveného sklepení jsme navštívili výstavu
betlémů, které lidé stavěli v různých časech a částech naší země.
Vyrobili jsme si i keramickou vánoční ozdobu a splnili nelehký úkol –
najít na výstavě deset malých hus. Ale věřte, povedlo se nám to!

A závěr prosince? Krásný, slavnostní a plný zlatých hvězd.
Vánoční nálada, vůně cukroví, koledy, lidové zvyky – to vše
charakterizovalo naši vánoční náladu, která nás provázela celý adventní
čas až do naší Vánoční slavnosti.
Naše děti si pro své blízké připravily v duchu ladovských Vánoc pásmo
plné krásných písniček, básniček a tanečků.

Na závěr celého

vystoupení své diváky děti odměnily vlastnoručně upečenými
medovými perníčky.

Děti byly velmi šikovné a celé vystoupení se jim moc a moc povedlo.
Připravily nám opravdu krásné sváteční odpoledne. Děkujeme.
I Ježíšek byl na obláčku spokojený a za jejich umění je hned druhý den
odměnil – pod stromečkem v tělocvičně jim zanechal ale opravdu
obrovskou hromadu dárků.
Všem rodičům, prarodičům, paní starostce i všem zastupitelům a
zaměstnancům obecního úřadu děkujeme za podporu, pomoc a
spolupráci a v roce 2022 přejeme pevné zdraví, horu štěstí, úsměv na
tváři a splněná malá i velká přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

